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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
Stredná
škola v Zariadení pre seniorov „Komfort“
riešenýzdravotnícka
bezbariérovo

prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj

uvedenej praxe sa k nám radi nosti, ktoré si štúdium vyžakov – pedagógov.
Pre našich
Zariadenie
pre seniorov
ný bezbariérovo
s vytvorením
V záujme
zlepšenia funkčnévracajú a pravidelne navšte- duje si vždy nájdu čas nielen
seniorovdlažby
vykonávajú
klasic-postih„Komfort“,
Topoľčany
pre zrakovo
ho hľadiska
ako(ďaaj komfortu
kúPali reflexnú
masáž,
lym- vujú
lej len ZPS)
má vytvorenú
nutých pred
priechodom
pre našich seniorov, ktorí sa na seba, ale aj na „svojich
prechodu
občanov z ulice
blížnych“. Zároveň všetkým
na stretnutia
s „našimi
mla- v Tofodrenáž,
rôzneChodník
relaxačno
veľmi dobrú
spoluprácu
aj Gorkého,
chodcov.
bude zreakovičovej
na ulicu
Futbalový
štadión
tohtoročným maturantom
dými“ veľmi
tešia. čaká rozsiahla
rekondičné
cvičenia
a iné dlažby.
so Strednou
zdravotníclizovaný
zo zámkovej
mesto
Topoľčany v rámci– svojpoľčanoch
želáme
Spoločne
trávený čas napr.
pohybové
aktivity.
Možnosť
kou školou
Vincenta
de2013/2014
Samotná
nosná
konštrukcia
ho sv.
rozpočtu
na rok
rekonštrukcia,
mestskí
po- veľa síl, múdrosti,
odvahy pri skladaní „skúšky
pri piesňach
na dali
gitare
je prí-zelenú.
využitialávky
takýchto
zdravotPaul v Topoľčanoch.
bude oceľová.
Stavebné
vyčlenilo potrebné finančné
slanci
zámeru
jemným spestrením jesene dospelosti“ – maturity, ranoláv– rehabilitačných
práce na lávkeslužieb
sa budú uskuprostriedky na realizáciu
dostný vstup do nového
klientov. Vždy Slovensa u obyvateľov
stretáva života
Žiaci tejtokyškoly,
ktorí študutočňovať ZPS
v jednotlivých
eta- našich
pre peších,
ktorá nahradí
Štát prostredníctvom
začiatku
sebou
radi uvítajú
s pozitívnou
jú v rámci
študijného
odbopách.odozvou.
Počas stavebných ich
prácmedziského
doterajšie
riešenie
prepojenia
futbalového
zväzu
(SFZ) a aby všetky vedomosti i praktické zručnosti,
a tešia sainvestíciu
na rôzne procedúNaše zariadenie
navštevuru masér,medzi
navštevujú
rámbude prechod
medzi ulicami
danýmivulicami.
podporí sumou
ktoré
ry, ale i na
so štujú aj
štvrtého
(ma- uzavci odbornejLávka
praxe
aj naše
Palkovičova
a Gorkého
sa bude
začínať
naštudenti
až rozhovory
750-tisíc eur
a mesto
To-počas štúdia získali,
využili
ktorí
im na
tvárach
turitného)
zariadenie.
IdePalkovičova
o študentov(sídlisko
retý, oročníka
čom budúvyššie
občaniadentmi,
včas
ulici
poľčany
sa bude
podieľať
40 nielen pre seba, ale aj
ktorí budú ich
i úsmev.nákladov,
Peda- pre
uvedenejinformovaní.
školy, ktorí Ukončenie
študujú vyčaria
štvrtého Stred
(maturitného)
sta- radosť
II), v miesteročkde v súčaspercentami
čo všetkých,
je
študenti tejto
školy pomoc,
asistent
a gógovia i 500-tisíc
níka, ktorí
vykonávajú
od- aodbor
vebných prác
na predmetnej
nosti
začína schodisko
bude zdravotnícky
eur. „Hodnotím
to vľúdne slovo i pohlatak stali
súčasťou
našej
minulosti
vykonávali
bornú prax
v našom priamo
zariade-navulicu
denie
stavbe
sa plánujev vnajúli sa
2014.
pokračovať
veľmi
pozitívne.
Posledná
veľ-potrebovať najviac ... .
„komforťáckej
rodiny“.
šom zariadení
odbornú
ní pod dohľadom
skúsených
R. Kahan
Realizáciu
bude prax.
uskutočňoGorkého, kde
bude ukončená
ká investícia
na Sme
štadióne bola
radi, že vajroku
napriek
vyťažeSme
aj po
ukončení
a profesionálnych
sociálny pracovník ZpS
vaťžefirma
Firesta
Fišer rekonrampou preodbornízdravotne
po-radi,
1985, keď
tu bola sparstihnuté osoby a schodiskom. strukce stavby a.s., ktorá ustakiáda,“ povedal pre média
Rampa bude riešená dvomi pela vo výberovom konaní veprimátor Peter Baláž.
šikmými plochami v jednom rejnou súťažou na dodávateľa
v dňoch 4.4.2016 – 1.5.2016
smere a jednou šikmou plo- stavebných prác v súlade so
Štadión bude slúžiť aj na iné
pamäť (tvary,
far-Z.z v znení
V januárichou
2016v uplynulo
V jednotlivých
častiach
mes- televízory, autobatérie a pod. a služieb p. Novotnému na tel. ulicami: Tovarnícka, Brezová,
č. 25/2006
opačnom smere.myslenie,
Lávka, zákonom
kultúrne
podujatia
veľkosť,
...), venujú
sa poNebezpečný
odpad je možné č. 038/5340142.
ta budú podľa
harmonogramu
10 rokovschodisko
od otvorenia
Malinová, A.Hlinku, Jilemnického
neskorších
predpisov.
a rampy súby,obojPrimátor
Baláž zdôraznil,
že
hybovej
(zdravotné
pristavenépo
veľkoobjemové
konMestských
detských
jaslí,rampy
18.4.2016 – 24.4.2016
smerné.
Prechod
na výchove
rekonštrukcii
budeodovzdať
môcť bezplatne po celý rok
ING. KAROLÍNA
ŠTRPKOVÁ,
cvičenia,
v priestoroch
dotrieďovacieho
tajnery, ktoré
ktoré sa chodník
nachádzajú
budúslúžiť
slúžiťnielen
obča- pre
Harmonogram
pristavenia
Mestský výbor č.6
– Malé Bedzabudevplynulý.
Prie- krátke motivovaštadión
fut- Futbalisti
REFERENT OVŽP
z MFK Topoľčany
budú hrávať
na zrekonštruovanom
štadióne.
cvičenia, pohybové hry,
na ul. Pivovarníckej.
budove Materskej
školy budenériešenom mesta
na„Dajú
vyhodenie
objea vývozu kontajnerov:
ny, Veľké Bedzany
chod pre chodcov
bal.
sa tam
robiťdvora
aj iné
tanec,...), konštruktívnym
Žiadame
aby ste využili
na Ulici Ľ. Fullu v Topoľmového odpadu
z domácností.
4.4.2016 –ciu
10.4.2016
1.5.2016štadiónu a demontávyužili pre rozvoj 25.4.2016
mesta. –štrukcii
súčasnosti
nevyužívajú
kultúrne
podujatia, ktoré
sa v Vás,
hrám (rozvoj jemnej a hrubej
podmienky
zo ale
stra-napríklad
Ide o veci,
ktorérobiť
majúvväčšie
čanoch.
Mestský výbor
č.4Topoľčany
- ohraničený
Mestské
č. 1,2,3, - sídliská
ži schátralých
oválov ostane
Ak by
ponuku
od- výbory
futbalisti,
nedali
halách,vytvorené
kde je len
motoriky- skladačky, LEGO,
ny mestského
úradu.
Akékoľ- futbalu,
rozmery amalá
nedajú
sa umiestulicami: Pod
Kalváriou,
Juh, Východ,
Stred I10-tisíc
a II., sídl.F,
zhruba
metrov štvormietli,
určiteOdbojáby v poradovníamerického
kapacita,
a v exteriéri
sa aj hráči
požiadavky
a pripomienky
niť do 110l
Detské jasle sú určené de- primerané držanie graficnádobkdevek
rov, Tovarnícka
IBVktopri nemocnici:
Stummerova,
cových voľného
pozemku, na
ku už čakali ďalšie mestá,
ktorí tento
rok hrali stredoezasezberných
ľudia nemali
skryť
nahláste na
Mestský
úrad
To- má
ťom od 1 do 3 rokov, posky- kého materiálu, sledovanie
(domová pred
zástavba)
a doNa
1100l
11.4.2016
17.4.2016
Pavlovova,
je dnes Fraňa
burina a topoby takúto finančnú Záhradnícka,
pomoc ktorom
urópsku
ligu.
Mesto
dnes –ré
dažďom.
zrekonštrupoľčany, odbor
majetku
tujú celodennú starostli- grafickej stopy...), realizujú
zberných ovanom
nádob naštadióne
sídliskách.
č.5 - ohraničený
Kráľa, Mieru
le a ten sa bude dať využiť. „V
radi prijali“
uviedol primátor
veľkúsprávy
možnosť
pohnúť Mestský
sa opäť výbor
sa vytvoria
vosť. Kapacita jaslí je 21 detí. hry na jednoduchých hudobSú to vecipodmienky
ako napríklad:
pos- kvalitnú o ďalší krok vpred.Takú šancu, mesta Peter Baláž.
Topoľčanoch sa predáva meaj pre
O deti sa starajú 3 skúsené ných nástrojoch, výtvarným
teľ, kreslo,kultúru,
okno, nábytok,
zá- a Stanovištia
Investícia pomôže zveľa- ter štvorcový zhruba za 50 až
dostali dnes,
koncerty
spolo- akú Topoľčany
kontajnerov:
chodová misa,
a popracovníčky s pedagogicko- činnostiam ( primeraná práeur,
krát 10-tisíc je to zhruzdevastovaného
nebudú mať2 ksďalšie
roky.
„Zísčenskéradiátor
akcie pre
obyvateľov
1
ul.Inovecká
kontajnerov,
ktoré
budú podenia
1 ks na každom
konci ulice a budú samestkaždý deň k60
sebe
približovať
dobne. mesta Topoľčany,“ skonšta-zdravotníckym vzdelaním ca s grafickým materiálom).
majetku,
ktorého
kať
až 750-tisíc
eur od vlády
je poského
2
ul.
Jaselská
2 ks kontajnerov,
ktoré budú
1 ks na každom
konci ulicedo
a budú
sa každý deň kba
sebe500-tisíc
približovať až 600-tisíc eur
kontajnerov, ktoré
budú poby
1 ks na
každom
konci skôr
ulice a budú
sa každý deň kInvestícia
sebe približovaťmesta je 500-tisíc
Našou prioritou je vytváa s rozsiahlou odbornou
Kontajnery
neslúžia dodal,
na že 3fut- ul.Budovateľská
bolo
treba
či neskôr
záväzok voči2 ksobčanom
nášho
toval. Zároveň
4
ul.Družby aby zástavka
MHD investí- investovať peniaze. Pri rekon- eur,“ poukázal Baláž.
praxou. Jasle spolupracujú rať také prostredie, v ktorom
zber bioodpadov
v domovej
mesta,
sme túto
balový štadión
v Topoľčanoch
(MG)
5
ul.Topoľova
roh s ul.A.Grznára
so Strednou zdravotníckou deti majú možnosť zdravo
zástavbe. Ak by ste predsa mali
6
ul.Sedmikráskova oproti obchodu pri trafostanici
školou sv. Vincenta de Paul – rásť a všestranne sa rozvíjať
bioodpad, prosím nevkladajte
7
ul.Rastislavova
na rohu s ul.Sládkovičovou
praxujú v nich budúce zdra- v príjemnom a veselom proho do kontajnera. Väčšie koná8
ul.Malinová
na rohu s ul.Brezovou
stredí, ktoré pomáha deťom
votné sestry.
re zviažte do zväzkov a menšie
9
ul.Nezábudkova pri tenisových kurtoch
10
ul.Mojmírova
2 ks kontajnerov pri garážach na rohu s ul.Rastislavovou
Deti sa v jasliach učia sa- adaptovať sa na nový kolekkusy zeleného bioodpadu daj11
Malé Bedzany
- pod cintorínom, - parčík, - za mostom
mostatne obliekať, vyzliekať, tív a bez problémov potom
te do vriec a tieto uložte vedľa
12
Veľké Bedzany
- požiarna zbrojnica, - ul.Čerešňová – Kubrická, - ul.Broskyňová – otoč autobusu
rozvíjajú si hygienické, stra- pokračovať návštevou makontajnera.
13
Sídl. JUH
- ul.M.Benku - pri novinovom stánku, - ul.Fullu, - vedľa ZŠ pred činž.2699
vovacie návyky (samostatne terskej školy.
Jarné upratovanie sa ne- ul. P.O.Hviezdoslava –pri hokejbalovom ihrisku, - ul.J.Matušku – stanovište smetných nádob vedľa činž.2178
14
Sídl. Východ
jesť, samostatne piť z pohávzťahuje Mládežnícke
na likvidáciukategórie
nedisko, pri nešťastnom páde
15
Sídl. Stred I. a II. - ul.Palárikova na rohu s ul.J.Bottu, - ul.Bernolákova – pri činž.2037
16
Sídl. F
- ul.Gogoľova – pred garážami, - ul.Podjavorinskej – pri činž 1942
rika), sociálne
(za- Prihlášky
bezpečného
odpadu,
ako
napr.
do DJ
prijímabránky na dieťa by to nemalo
vody
je v elektrickom
MFK
Topvar
Topoľčany
Na ulicinávyky
Pod Kalváriou
v To- teplej
členenie poľčanoch,
do kolektívu,
trubice,
me od
počas
celéhoDvojizbový
roka – v bytneónové
vplyv na jeho zdravie, resp
bojleri.
posa sporealizuje
sa
od letachladničky,
môžu tešiť z 17 IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru, Dr.Adámiho, Športovcov
lupráca smája
ostatnými
voľnýchzkapacít.
ohrozenie života. „Som veľmi
kuchyne a jednej
2013 deťmi),
výstavba prípade
troch zostáva
nových tréningových porozvíjajú sociálnych
si slovnú bytových
zásobu domov
Informácie
- 038/52
268 61,je sprcha,
šťastný, že naši mladí chlapizby.
V kúpeľni
môcok v celkovej výške
(práca s knihamiwww.mslfullu.topolcany.sk,
ci budú trénovať s novými
umývadlo a WC. Každý byt
nižšieho leporelom,
štandardu. Výstav2972,90 €, ktoré boli zakúsobota 9.4.2016 8.00 - 15.00
počúvanieba rozprávok,
stránke
mesta
Topoľčapomôckami, nakoľko matebude
vybavený
elektrickým
sociálnychprábytovnabola
pené vďaka úspešnému
ca s piesňou,
riekankami...),
07.04.2016
v bytových domoch, bude starých spotrebičov prebiehať hlasovať do
ny. za- bojlerom pre prípravu teplej
Vašu domácnosť
ne- „Zefekriálne
vybavenie pre tréning
schválená
v Mestskom
projektuzbavíte
s názvom
zber starých spotrebičov pre- nasledovne:
potrebných
elektrospotrebi2. Elektroodpad
musí byť
mládežníckych
mužstiev už
stupiteľstve dňa 14.12.2011 úžitkovej vody. Vykurovanie
tívnenie
tréningového
biehať rovnakou formou ako
čov a zároveň
pomôžete
ži-v MFK
za bránou
rodin1. Zatelefonujte na Mest- vyloženýnebolo
ideálne.
Nové pomôca je v súlade s Programom jednotlivých bytov je riešené
procesu
mládeže
prostrediu.
Zber sta- v minulé roky. Obyvatelia do- ský úrad Topoľčany na tel. ného domu
deň zberu
od
ky súvľahšie
manipulovateľné
pre
rozvoja bývania mesta To- pevným palivom, ktorévotnému
Topvar
Topoľčany“.
rýchv spotrebičov je bezplatný nesú staré spotrebiče v sta- číslo: 038/5340142, 038/5340140 8.00 hod. do
15.00 hod.
Zároveň a mnozdravotne
nezávadné
poľčany schváleným v MsZ každý byt bude uskladnené
na určené
zberné
ste(ako
v priebehé zaby
nich
napríklad Team
alebo
pošlite
e-mail na je potrebné,
miestnostiav týka
ob- sa:Projekt bol podporenýnovený
9.12.2009. Dispozičné
vďaka deň
Mladí
futbalisti
získali
nové
pomôcky
Sobotadňa
16.04.2015
od 8.00 -samostatnej
11.00 hod.
miesto. pre skvalitnenie tréningového
1. Malých
domácich
elekhu dňa umožnili
Mate) sú vstup
úplnoupranovinkou v
ladislav.novotny@topolcany.sk
riešenie bytov a použité jekte skladu palív, ktorých
Nadačnému
fondu
Slovenskej
procesu.
počas
hodín Mesttrospotrebičov:
napr.
vysá- Zber
zabezpečujúcim
od- procesu
tréningového
a nahláste nasledovné údaje: covníkov rámci
Ak sa chcete
zbaviťzodpovedajú
staelektroodpadu
bude celkovo
9 ks pre všetky
materiály
by-úradných
Sporiteľne
v Nadácii
Pontis,
ského úradu,
vače, žehličky,
hriankovače,
elektroodpadov
za bránu.
Ja osobne mám
veľkú radosť
Typ a Na
počet
rého a nepotrebného
pre rodinné
byty. e-mailom
Realizáciakesamotných
rozvojspotrebičov,
rýchlosti bolivoz
zakútréningu, 1 kus Športtestom s nižšímnáštandardom
ktorá každoročne
rozdeľuje
fi- hu domy
dykoľvek bytových
do tohto termínu.
kuchynské
roboty,
mixéry,
Elektroodpad
nevykladajte na
ktoré nám
ktoréna potrebujete
odviezť,
bytku, Mesto
Topoľčany
domov je financopené nastaviteľné
Agiliti
pre- zo športtesterov,
teru, ktorý ježijúcich
napojiteľný
vybavenosti
ale s maximálnančné
dotácie
v celkovejPre
výš- obyvateľov
fritézy, mlynčeky
a€
kávovary,
ulicu!
meno,
priezvisko,
presnú
pre Vás pripravilo
túto
v rodinných
domoch
úze- vaše
kážky.
Na rozvoj
sily boli
zakú- umožnia väčšiu kontrolu a
počítač
a ponatréningu
môže
nou úžitkovosťou.
Zostava vaná dotáciou z Ministerstva
ke 100.000
v rámci projektu
2. Nábytok
musí
byť vy-a RR SR
elektrické
nože, strihače
vlaZ časových
logistických
spätnúa väzbu
v rámci celkovej
a telefonickýprekážky,
mí mesta
Topoľčany
mest- adresu
možnosť.
dopravy,
výstavby
vo
pené nastaviteľné
spätnea vyhodnotiť
cel- bydliska
bytových domov vytvára
„Futbal
to je hra“.
Dotácia
na tréner
ložený
v sosov,
strojčeky,
kulmy, ských
dôvodov nevynášame
elektro-Osobitnou
tréningovej záťaže.
Veľké Bedzavýškedomom
75 % obstarávacích
ná-holiace
kové zaťaženie
hráča,kontakt
ako i ktoré sú okrem svojej flexibipolouzavretý komplex,
po- pred
projekt
bola schválená
a zhru-častiach
botu 16.04.2016
čase od
fény,
váhy. neskôr bola
odpad z bytov,
pivnícsú
a povál.
kapitolou
nové prenosné
Vaše údaje
môžete aj
na-zdravotne
nypoda Maléjeho
Bedzany,
bude
zber
Ako na to?
kladov a vposkytnutého
úve- hodiny
lity nám
pri skladaní
prístup
a aktivitu
počas
zostávajúci z troch bytových
ba očimesiac
- 11.00
určený
2. Veľkých
domácich
elek1. Zatelefonujte
Mest- 8.00
ru zohod.
ŠFRBVvo
výške 25 % obdomoch onacelkovom
počte
písaná
aj zmluva
o poskytnutí práve ukončenej tréningovej nezávadné v prípade pádu. Si- bránky z hliníkového materideň aodoberieme
z vašej
ad- Mesto
trospotrebičov:
napr.
chlad-júlaZberné
pre potreby
mladších žiaský úrad
Topoľčany nabytov
nákladov.
z MFK
tréno- válu
jednotky.
Ďalšou pomôckou
je lu budú chlapci
30 jednoizbových
6 starávacích
grantu. Od
polovice
sa tak miesta
mobilného
zberu elektroodpadu
pre bytovú
zástavbu
meste
Topoľčany:
vyložený
nábytok.
Z financovať
čaničky,
práčky,
su- mohli
tel. číslodvojizbových
038/5340142 alebo
Topoľčany
bude
z mrazničky,
vaťmiesta
aj na novej Bosu fit lopte a kov a kategórie prípraviek. Na
hlavbytov. resy
Každý
mládežnícke
mužstvá
Čas tzv. „Kick
Názov Ball“
ulice (známy
Bližší popis
zberného
sových a rozpočtu
logistických
dôvošičky, umývačky
riadu,
elek- využívať
pošlite e-mail
ladislav.
mesta
iba techniczakúpené
súčinž.1299
aj nové
švihadlá. záver by som chcel poďakovať
školy
Ajaxu
bytovýna
dom
je pavlačového
reálne tešiť
a hlavne
8.00 – 8.30ne z futbalovej
Timravy
pri stanovišťi
smetných
nádob medzi
a 1457
8.40 –v9.10 Amsterdam),
Ľ. Fullu
stanovište
separovaného
zberu pri činž.
2699 (pri škôlke)
dov nevynášame
nábytok
trické sporáky
a rúry na penovotny@topolcany.sk
a nakú vybavenosť
a inžinierske
Najvyššou
položkou
v rámci Slovenskej Sporiteľni, Nadácii
ktorá
rozvíja
typu s jedným
centrálnym
nové tréningové
pomôcky
9.20 – 9.50kopaciu
M.Benku
činž. 2462 sú nové pre- Pontis, všetkým, ktorí akýmz bytov,
povál.
čenie, grily
mikrovlnky,
varné procesu.
hláste nasledovné
siete.aVýstavbu
sociálnych
celéhopred
projektu
techniku avedľa
cit vpredajne
nohe,chlieb-pečivo
schodiskom. údaje:
Objekt je
dvoj- pivníc
rámci
tréningového
10.00 – 10.30
J.Matušku
stanovište komunál. a separovaného zberu vedľa činž.2178
druh a počet
nábytku,
vaše
Ivan elektrické
slalomové
tyče zamerané
na nosné mládežnícke brány, koľvek spôsobom podporili
podlažný,
obdĺžnikového
pô- bytov realizuje firma dosky,
Z celkovejspotrebiče
dotácie boli zakú10.40 – 11.10
P.O.Hviezdoslava
pri stanovišti komunál. a separ. zberu vedľa činž. 2262/32
na vykurovanie,
odsávače
Nepotrebný
je uspela
meno, priezvisko,
adDANZEL, ktorá
ktorévedľa
sú činž.1888
zhotovené z hliníko- tento projekt, a hlavne pánovi
nácvik
vedenia
lopty
a
obchádorysu, presnú
nepodpivničený
so Zelinanábytok
pené úplne
nové pár,
koordinačné
11.20 – 11.50
Gogoľova
parkovisko pred garážami
mobilné klímy.
možné odovzdať
bezplatne
resu bydliska
a telefonický
vo výberovom
konaní verejmateriálu.
Ich výhodou Jánovi Detkovi, s ktorým som
súpera, prihrávkové
sedlovo
strechou. V jednom
rebríky na rozvoj koordinácie
12.00 – 12.30dzanie
Podjavorinskej
stanovište komunál.vého
a separ.zberu
vedľa činž.1942
12.40na
– 13.10oblúkové
Janka bránky
Kráľa
pred obchodom
Coop Jednota
po celý nou
rok vsúťažou
priestoroch
kontakt. bytovom dome je 10 jednoizZber elektroodpadu
pre figurín
na dodávateľa
je hmotnosť,
ktorá je výrazne priebeh celého projektu konaparkovisko
futbalové
pohybov, 4 kusy
– 13.40bránky
kpt.sŽalmana
pred obchodom
Jednotaoproti starým klasic- zultoval a bez ktorého by sme
kompostárne
Mestaprác
TopoľVaše údaje
nám
môžete
bytovú
stavebných
v súlade
so zástavbu
nižšia
otvormi. Úplnou
no- COOP
bových
bytov
a 2 dvojizbové
nácvik priamych kopov,13.10
nové
14.10 – 14.50
Sedmikráskova
Ul. Sedmikráskova (sídlisko pri predajni Artemis)
na ul.
Pivovarníckej.
nahlasovať
do 14.04.2016
a tobytčany
Pre obyvateľov
zákonom
č.25/2006 Z.z.v znekým bránkam a ľahšie sa s ni- dnes určite nové pomôcky
vinkou
v rámci tréningových
byty.
Jednoizbový
pozoznačkovaciežijúcich
méty, 15 ks športstáva z jednej miestnosti, ní neskorších predpisov. Statesterov, prostredníctvom pomôcok je tzv. „Team Mate“, mi manipuluje pri prenášaní nemali.“ Uviedol Michal CaRadničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany•vydáva: Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom•Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany• tel. 038/53 40 101, fax:
mládeže MFK
v rámci
tréningov,
resp.
pred
ktorému
budú
kde
bude kuchynská
linkajanetta.kadlieckova@topolcany.sk•
s vebné práce na predmetnej
ktorých
majú
tréneri
038/5340111,
www.topolcany.sk,
e-mail:
zostavila:
Mediálna
komisia
MsZaktuálTopoľčanyvďaka
v zložení:
JUDr. Milan
Lisýmladí
– predseda,
Ing. Peter
Žembera,
Mgr.
Július ránek,
Krajčík,šéftréner
Štefan Grach,
Topvar
Topoľčany.
stavbe
budú
ukončené
v júniza vecnú
zápasmi.
trénovaťkomisia
kvalitu
prvédrezom.
V kúpeľni
je sprcha,
ny správnosť
prehľad príspevkov
o záťaži jednotliMgr. Janetta
Kadliečková,
Mgr. Katarína
Katonová•
foto:
archív
MsÚ, internet•
zodpovedajúchlapci
autori• mediálna
MsZ
si vyhradzuje
právo Oveľa
príspevkyzásadnejší
v prípade potreby
upraviť,
zostručniť,
prípadne neuverejniť.
a štylistickou
2014 . kontrolou.
umývadloNeprešlo
a WC.jazykovou
Príprava
vých hráčov v danom okami- ho dotyku a spracovania lopty. význam má zdravotné hľa(MG)
(JŠ)

10 rokov mestských detských jaslí

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

JARNÉ UPRATOVANIE

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

Zber elektroodpadu

Zber starého nábytku

